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1. Inleiding 

GezondheidsVoorlichting en Opvoe-
ding (G.V.O.) is gezien de vele defini-
ties die in omloop zijn, een moeilijk te 
definiëren begrip. Ook over de doel-
stelling van G. V.O. lopen de opvattin-
gen nogal uiteen. 
Eijkman (1979) geeft in zijn proef-
schrift een opsomming van diverse de-
finities en doelstellingen. Meestal ko-
men de omschrijvingen erop neer dat 
men in G.V.O. een middel ziet om 
mensen te helpen zich gezond te gedra-
gen. Van de mens, en dat kan ook zijn 
de mens in groepsverband, de samen-
leving, wordt daarbij verwacht dat hij 
zelf een keuze zal maken tussen gedra-
gingen die de gezondheid bevorderen 
of benadelen. Beïnvloeding van de 
kennis en van de houding van de be-
trokkenen zijn middelen om een ge-
dragsverandering mogelijk te maken, 
het bevorderen van kennis is meestal 
geen doel op zich. 
Hoewel het de keuze kan zijn van de- 
gene die wordt voorgelicht, zich onge-
zond te gedragen, bijvoorbeeld omdat 
dit op korte termijn prettiger is, ziet 
men G.V.O. toch vaak als een metho-
de om de (volks)gezondheid te verbe-
teren. 
Zo stelt de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid (1977) als uiteinde-
lijk doel van T.G.V.O. (Tandheelkun- 

*) Deze publikatie werd mogelijk gemaakt door 
een subsidie uit het Praeventiefonds. 

dige G.V.O.): het verkrijgen en hand-
haven van een gezonde mond voor de 
gehele bevolking gedurende het hele 
leven. Bij de evaluatie van T.G.V.O.-
projecten wordt daardoor het succes 
van de voorlichting veelal afgemeten 
aan een verbetering van de gebitstoe-
stand. 

Sinds het eind van de zestiger en het 
begin van de zeventiger jaren worden 
in ons land een aantal langlopende on-
derzoekingen uitgevoerd naar het ef-
fect van tandheelkundige gezond-
heidsvoorlichting en -opvoeding 
(T.G.V.O.). De belangrijkste vraag is 
of de cariësfrequentie bij kinderen la-
ger wordt ten gevolge van T.G.V. O. In 
drie proefgebieden (Den Haag, 
Noord-Oost Friesland en Tiel) kon uit 
epidemiologisch onderzoek worden 
afgeleid dat er na enige jaren inderdaad 
minder cariës voorkwam. 

In Den Haag startte de voorlichtings-
actie in 1968. Bij kleuters van vijf jaar 
nam de dmf-s-index (het gemiddelde 
aantal aangetaste vlakken van het 
melkgebit per kind) tussen 1969 en 
1978 met 44% af. (Truin e.a., 1980). In 
Noord-Oost Friesland werd tussen 
1973 en 1979 bij zes-jarigen een reduc-
tie van de dmf-s-index van ruim 55% 
geconstateerd (Werkgroep Tand- en 
Mondziekten TNO, 1980). In het der-
de proefgebied, de gemeente Tiel, 
werd de T.G.V.O.-actie doorkruist 
door de stopzetting van de drinkwater-
fluoridering. Toch nam ook in deze 

Samenvatting: 

Uit epidemiologisch onderzoek is geble-
ken dat in gemeenten waar T.G.V.O.-
projecten worden uitgevoerd de cariës-
frequentie bij kinderen sinds 1970 aan-
zienlijk verminderde. De vraag of de pro-
jecten zelf of andere factoren de oorwak 
waren voor deze verbetering werd tot nu 
toe niet beantwoord daar bij de onder-
zoekingen geen controlegemeenten wa-
ren betrokken zonder T.G.V.0.-acties. 

In deze publikatie wordt een overzicht 
gegeven van uitkomsten van cariëSon-
derzoek bij kleuters in een groot aantal 
Nederlandse gemeenten (tabel I). Door 
een correctie aan te brengen in verband 
met het feit dat de onderzochte groepen 
in leeftijd verschilden en door het effect 
van drinkwaterfluoridering op een aantal 
andere gegevens te compenseren wer-
den de uitkomsten onderling vergelijk-
baar gemaakt. De bewerkte gegevens 
werden vervolgens gerelateerd aan het 
jaar van onderzoek (afbeelding 3). De 
dmf-s-indices bepaald rond 1980 blijken 
gemiddeld ruim 50% lager te zijn dan die 
uit de periode tien jaar eerder. 

In de discussie wordt onder meer vast-
gesteld dat de onderzochte gemeenten 
niet aselect uit alle Nederlandse gemeen-
ten zijn gekozen. Geconcludeerd wordt 
dat de cariësdaling in Nederland daar-
door mogelijk minder sterk is dan uit 
afbeelding 3 blijkt. 

Een verschil tussen gemeenten met 
T.G.V.O.-projecten en gemeenten waar 
men op het moment van onderzoek nog 
niet aan een dergelijk project werkte, 
kon niet worden aangetoond (afbeelding 
6). Toch zou de T.G.V.O. bij de verbete-
ring van de gebitstoestand een rol kun-
nen hebben gespeeld. Verondersteld 
wordt dat diverse structurele verande-
ringen, de uitbreiding van voorzieningen 
en allerlei voorlichtingsaktiviteiten sa-
men de verbetering hebben veroorzaakt. 

plaats de caries experience af: de dmf-
s-index bij kleuters verminderde tus-
sen 1969 en 1980 met 19% en het per-
centage cariësvrije zes jarigen nam 
toe van 6% tot 31% (nog niet gepubli-
ceerde gegevens). 

Tot nu toe bleef de vraag onbeant-
woord in hoeverre de lokale 
T.G.V.O.-acties zelf de oorzaak wa-
ren voor de genoemde verbeteringen. 
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Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den heeft men vergelijkbare gegevens 
nodig uit plaatsen waar geen voorlich-
tingsprojecten werden uitgevoerd. In-
dien zou blijken dat in dergelijke plaat-
sen de cariësfrequentie in de laatste 
tien jaar niet of slechts in geringe mate 
verminderde, zou men dit als een ster-
ke aanwijzing kunnen zien voor het 
effect van T.G.V .0.-acties in de proef-
gebieden. 

Het is de bedoeling in dit artikel alle 
bruikbare onderzoeksgegevens over 
het voorkomen van cariës bij kleuters 
zodanig te presenteren dat een verge-
lijking mogelijk wordt tussen de ont-
wikkeling van de caries experience in 
gebieden met en zonder een 
T. G . V .0. -project. 

2. Belemmeringen bij de vergelijking 
van onderzoeksuitkomsten 

Indien men de uitkomsten van epide-
miologisch cariësonderzoek in chro-
nologische volgorde zet blijkt het trek-
ken van conclusies over veranderin-
gen in de loop der jaren niet zonder 
meer mogelijk. De volgende omstan-
digheden belemmeren een zinvolle 
vergelijking: 

1. De gemiddelde leeftijd van de on-
derzochte groepen loopt nogal uit-
een. Uit longitudinaal onderzoek 
blijkt dat het aantal aantastingen in 
het melkgebit tussen de vier- en zes-
jarige leeftijd sterk kan stijgen. Van 
Erp (1966) constateerde een gemid-
delde cariëstoename van ongeveer 
3 dmf-s per jaar. Een leeftijdsver-
schil tussen groepen van enkele 
maanden kan een vergelijking van 
de resultaten daardoor al bemoeilij-
ken. 

2. De gegevens zijn afkomstig uit ge-
meenten waarvan de bevolkingssa-
menstelling in sociaal-economisch 
opzicht onderling verschilt. De on-
derzochte groepen zijn bovendien 
niet altijd representatief voor alle 
kinderen in de betreffende gemeen-
ten. Daar de cariësfrequentie en het 
sociaal milieu nauw blijken samen 

hangen (Plasschaert e.a., 1974 a  

en 1977; Pot e.a., 1976; Truin e.a., 
1980) kunnen de cariësindices daar-
door ook verschillen. 

3. De onderzoeken werden voor een 
deel verricht in gemeenten waar het 
drinkwater voor een korte of lange-
re periode gefluorideerd was. 

4. De onderzoeken werden uitge-
voerd door verschillende onder-
zoekers of onderzoeksteams, die, 
hoewel naar standaardisatie werd 
gestreefd, toch eigen onderzoek-
maatstaven hanteerden. Het is on-
waarschijnlijk dat bijvoorbeeld het 
begrip `caviteir steeds eenduidig 
werd geïnterpreteerd. Bij niet alle 
onderzoeken werden róntgenfoto's 
gebruikt. Ook door een wat andere 
gegevensverwerking kunnen ver-
schillen tussen uitkomsten ont-
staan. 

5. De gepubliceerde uitkomsten be-
treffen soms alleen dmf-t*)-indices 
en soms uitsluitend dmf-s*)-gege-
yens. Frequentieverdelingen naar 
het aantal dmf-t of dmf-s worden 
niet altijd vermeld. Sommige on-
derzoekers publiceerden alleen ge-
gevens over de melkmolaren. 

Voor een deel zijn de hiervoor ge-
noemde problemen te ondervangen 
door de onderzoeksuitkomsten te be-
werken. Sommige storende factoren 
moet men noodgedwongen accepte-
ren. In een enkel geval zijn uitkomsten 
voor een vergelijkend onderzoek in 
het geheel niet bruikbaar. 
In het volgende gedeelte wordt be-
schreven op welke wijze is getracht uit 
de beschikbare uitkomsten van onder-
zoek een aantal redelijk vergelijkbare 
gegevens samen te stellen. 

3. Standaardisatie van onderzoeks-
uitkomsten 

De leeftijdsfactor 
Indien men een groep kinderen in de 
loop van een aantal jaren meerdere 

*)decayed missing (t.g.v. cariës) enfilled teeth of 
surfaces. 

malen onderzoekt verkrijgt men een 
beeld over het verloop van de caries 
experience met het toenemen van de 
leeftijd. Wanneer een dergelijk onder-
zoek wordt uitgevoerd bij meerdere 
groepen die in cariësfrequentie ver-
schillen, wordt de relatie tussen bij-
voorbeeld de dmf-s-index en de leef-
tijd meer en meer bekend. Men kan 
dan op grond van een eenmalig onder-
zoek bij bijvoorbeeld een groep vijf-
jarigen een verantwoorde schatting 
maken van het aantal dmf-s van dezelf-
de groep een jaar later, op zes-jarige 
leeftijd. 

Een dergelijk onderzoek, waarbij het 
optreden van cariës bij groepen kinde-
ren in de loop der tijd werd gevolgd, is 
uitgevoerd met behulp van gegevens 
afkomstig uit het centrum voor kinder-
tandverzorging te Tiel. Het onderzoek 
betrof 12 cohorten*)  van 100-200 kin-
deren. De cohorten verschilden steeds 
een halfjaar in leeftijd van elkaar. Het 
eerste gebitsonderzoek vond meestal 
plaats voor het kind 21/2 jaar was. Elk 
halfjaar erna was er een vervolgonder-
zoek. Vanaf ongeveer vijf jaar werden 
ook bitewing-róntgenfoto's gemaakt. 
De kinderen werden steeds onder-
zocht door de tandartsen van het cen-
trum, elk halfjaar door dezelfde mede-
werker. De gebitsgegevens werden, 
na codering, per computer tot dmf-
indices verwerkt. Voor elk cohort 
kwamen aldus gegevens beschikbaar 
op de leeftijden 2 jaar ± 3 maanden, 21/2 
jaar ± 3 maanden enzovoort tot en met 
6 jaar ± 3 maanden. 
Uit de verkregen dmf-s-indices wer-
den drie cariëstoenamecurven gecon-
strueerd: een curve met een relatief 
hoge, een met een gemiddelde en een 
met een relatief lage helling. Deze drie 
curven zijn in afb. 1 weergegeven. 
De curve met de gemiddelde helling 
loopt door de dmf-s-waarden die ver-
kregen zijn door van alle cohorten de 

*) Bij een cohort-analyse wordt bij een groep 
personen op gezette tijden onderzoek gedaan 
om na te gaan in welke mate de groep door een 
bepaalde ziekte wordt aangetast. Bij dit onder-
zoek wisselen de groepen enigszins van samen-
stelling door uitval (vooral t.g.v. verhuizing) en 
inschrijving van kinderen op oudere leeftijd. 
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indices op de aangegeven leeftijd te 
middelen. De hoge curve kwam tot 
stand door van de twee cohorten met 
de hoogste indices op elke leeftijd de 
gemiddelde dmf-s-waarden te bereke-
nen. Op dezelfde wijze werd de lage 
curve bepaald uit de aantallen dmf-s in 
de twee cohorten met de laagste indi-
ces. 

Met behulp van de cariëstoenamecur-
ven van afbeelding 1 zijn de dmf-s-
indices van groepen die op een jongere 
leeftijd dan zes jaar werden onder-
zocht herleid tot gegevens over zes-
jarigen. Voor scores die lagen boven 
de hoogste waarden van Tiel werd de 
toename van de bovenste curve aange-
houden, voor scores in de buurt van de 
gemiddelde of de laagste waarden 
resp. de toename van de middelste en 
de onderste curve. 
Een probleem doet zich voor bij groe-
pen die gemiddeld ouder waren dan 
zes jaar en 0 maanden. Enerzijds 
neemt het aantal aantastingen vanaf 
deze leeftijd verder toe, anderzijds 
verdwijnen aantastingen door wisse-
ling van frontelementen. Op zeven-ja-
rige leeftijd, wanneer men redelijker-
wijs kan veronderstellen dat de meeste 

dmf—s index 

Afb. 1. De samenhang van de dmf-s-index met 
de leeftijd in groepen met een relatief hoge, ge-
middelde en lage caries experience. 
(Gegevens uit het centrum voor kindertandver-
zorging te Tiel.) 

carieuze melkincisieven gewisseld 
zijn, blijkt in Tiel het aantal dmf-s in 
molaren en cuspidaten in alle cohorten 
samen gemiddeld slechts 0,7% hoger 
te zijn dan het aantal dmf-s in het volle-
dige melkgebit op zes jaar. De cariës-
toename wordt blijkbaar vrijwel ge-
heel door het wisselen van carieuze 
melkincisieven gecompenseerd. Er is 
daarom besloten om cariësgegevens 
over groepen met een gemiddelde leef-
tijd tussen 6 jaar en 0 maanden en 6 jaar 
en 6 maanden zonder omrekening bij 
de vergelijking te betrekken. Cariësge-
gevens over het melkgebit van oudere 
groepen blijven buiten beschouwing 
daar vooralsnog onvoldoende bekend 
is over de cariëstoename vanaf deze 
leeftijd. 

De factor sociaal milieu 
Anders dan met leeftijd wordt er bij 
epidemiologisch onderzoek tot nu toe 
weinig rekening gehouden met het so- 
ciaal milieu van de onderzochte kinde-
ren. In feite zou men bij vergelijkingen 
tussen gemeenten moeten uitgaan van 
groepen waarin de verdeling over de 
diverse milieus ongeveer gelijk is. 
Daar milieugegevens meestal niet zijn 
verzameld is moeilijk te beoordelen of 
aan deze voorwaarde is voldaan. 
Gegevens uit specifieke forensenge-
meenten zijn zeker niet met die uit an-
dersoortige plaatsen te vergelijken. 
Doordat de hogere milieus hier over-
vertegenwoordigd zijn zal er minder 
cariës worden aangetroffen dan el-
ders. 
Cariësindices bepaald bij groepen die 
in sociaal-economisch opzicht niet re- 
presentatief zijn voor de totale popula- 
tie in een gemeente of streek zijn om 
dezelfde reden niet goed bruikbaar om 
vergelijkingen te maken tussen diver- 
se gebieden. Bij het vergelijken van de 
onderzoeksuitkomsten zal aan derge- 
lijke groepen met een van het gemid-
delde afwijkende samenstelling, spe-
ciaal aandacht worden gegeven. 

De factor drinkwaterfluoridering 
Uit een overzichtsartikel van Backer 
Dirks (1967) blijkt het effect van water-
fluoridering op de caries experience in 
het melkgebit afhankelijk te zijn van de 
leeftijd van de kinderen. Bij kinderen 

tot zes jaar bedraagt het cariësreduce-
rend effect ongeveer 50%, bij oudere 
kinderen neemt het reductiepercenta-
ge wat betreft het melkgebit af. 

Teneinde de factor waterfluoridering 
te compenseren werden cariësindices 
van groepen in gefluorideerde gebie-
den verdubbeld. Indien een onderzoek 
kinderen betrof die slechts een deel 
van hun leven gefluorideerd water ter 
beschikking hadden was een dergelij-
ke correctie niet mogelijk, daar het ef-
fect van fluoride in zo'n geval moeilijk 
te becijferen is. 
Gegevens over Tielse kleuters onder-
zocht in 1977 (de fluoridering werd 
eind 1973 stopgezet) blijven daarom 
buiten beschouwing evenals onder-
zoeksgegevens uit 1973 over Amster-
dam waar van 1972 tot 1974 gefluori-
deerd werd. 

Factoren die met de methode van 
onderzoek samenhangen 
Daar er in het algemeen weinig bekend 
is over de grootte van de verschillen 
die tussen de diverse onderzoeks-
teams en onderzoekers onderling be-
staan is het onmogelijk hierop een cor-
rectie toe te passen. Dat deze factor 
zeker een rol speelt blijkt uit onder-
zoeksuitkomsten van twee teams die 
in dezelfde streek (Noord-Oost Fries-
land) in 1973 kinderen van ongeveer 6 
jaar onderzochten. Het ene team vond 
gemiddeld 14,4 en het andere team 
17,0 dmf-s ! Gecorrigeerd op de leeftijd 
van de kinderen bedroeg het verschil 
3,4 dmf-s, dat is ruim 20%. 

Een factor die eveneens invloed kan 
hebben op het resultaat wordt ge-
vormd door het al of niet toepassen van 
riintgenfotografie. In de proximale 
vlakken vindt men 30 —50% meer cavi-
teiten indien deze vlakken niet met 
spiegel en sonde maar met behulp van 
bitewing-foto's worden onderzocht. 
Op het totale aantal dmf-s berekend is 
het verschil bij zes jarigen 15 — 25% 
daar ongeveer de helft van het totale 
aantal aantastingen uit proximale lae-
sies bestaat op deze leeftijd. Wat be-
treft de dmf-t-index zal dit verschil 
kleiner zijn. Een deel van de proximale 
caviteiten die men uitsluitend op f 
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ziet komen immers in elementen voor 
die occlusaal aangetast zijn en die 
daardoor toch al meetellen als dmf-t. 

dmf-t index 

  

   

Rekeninghoudend met het boven-
staande is besloten van onderzoeken 
die zonder riintgenfoto' s werden uit-
gevoerd de dmf-s-waarden niet te be-
trekken bij het vergelijkend onder-
zoek. De dmf-t-indices uit dergelijke 
onderzoeken zouden daartoe wel ge-
bruikt kunnen worden. 

De aard van de gepubliceerde 
gegevens 
In de meeste publikaties worden dmf-
s-indices vermeld betreffende het ge-
hele melkgebit, in een enkel geval zijn 
alleen gevens over melkmolaren gepu-
bliceerd. In principe moet het mogelijk 
zijn ook in het laatste geval een dmf-
index voor het gehele gebit te schatten, 
indien de relatie tussen het aantal aan-
tastingen in het front en in de molaar-
streek voldoende bekend zou zijn. 
Aangezien dit niet het geval is worden 
onderzoeken waarbij uitsluitend 
melkmolaren werden beoordeeld bui-
ten beschouwing gelaten. 

Tussen de dmf-t- en de dmf-s-index 
bestaat een nauwe relatie. Dit blijkt uit 
gegevens die in afbeelding 2 zijn sa-
mengebracht. Deze gegevens betref-
fen 28 groepen kinderen waarvan zo-
wel de dmf-s- als de dmf-t-index bere-
kend is (zie (olom 7 en 8 van tabel I). 
De correlatiecoëfficiënt (r) bedraagt 
0,98. 
Men kan hieruit concluderen dat, als 
de dmf-s-index van een groep bekend 
is, de dmf-t-index vrijwel geen nieuwe 
informatie toevoegt. Er is daarom be-
sloten alleen dmf-s-indices te gebrui-
ken voor het vergelijkend onderzoek. 

Een motief om dmf-t-indices toch bij 
de vergelijkingen te betrekken zou 
kunnen zijn dat daardoor uit meer on-
derzoekingen gegevens gebruikt kun-
nen worden. Dit is echter niet het ge-
val. De onderzoeken waarover alleen 
dmf-t-indices werden gepubliceerd 
hebben alle betrekking op steekproe-
ven uit deelpopulaties die niet repre-
sentatief zijn voor alle kinderen in de 
onderzochte gemeente(n). 

Een illustratief gegeven voor de ge-
bitstoestand in een groep is de cariës-
frequentie (het percentage personen 
met en zonder cariës). Uit de eerderge-
noemde gegevens uit het centrum in 
Tiel blijkt dat de relatie tussen het per-
centage kinderen met een gaaf melkge-
bit en de gemiddelde leeftijd in een 
groep minder constant is dan tussen de 
dmf-indices en de leeftijd. Daardoor 
zijn schattingen van deze percentages 
voor zes jarigen op grond van onder-
zoek op jongere leeftijd onbetrouw-
baar. De vergelijkingen die worden ge-
maakt zullen daarom alleen betrek-
king hebben op dmf-s-indices. 

Statistische spreiding binnen de 
populatie 
Behalve met het feit dat de dmf-s-indi-
ces van zes jarigen die hierna worden 
vergeleken voor een deel geschat zijn 
op basis van onderzoeksuitkomsten 
bij 41/2 - 51/2-jarigen verkregen, moet 
men zich realiseren dat ook de oor-
spronkelijke gegevens geen exacte 
weergave zijn van de 'werkelijkheid'. 
Het betreft immers schattingen van de 
toestand in een populatie op grond van 
waarnemingen in een steekproef. Af-
hankelijk van de omvang en de repre-
sentativiteit van de steekproef en de 
standaardafwijking van de dmf-s-in-
dex zal de waarde in de populatie gele-
gen zijn in een brede of smalle marge 

rond de gevonden waarde. Alleen al 
door deze statistische spreiding in de 
oorspronkelijke uitkomsten zal men 
met mogelijke afwijkingen van onge-
veer 15% rekening moeten houden. 

4. De uitkomsten 

In tabel I wordt een opsomming gege-
ven van epidemiologische onderzoe- 

dmf-s index 

Afb. 3. dmf-s-indices betreffende kleuters on-
derzocht in de periode 1965-1980. Alle waarden 
zijn herleid tot gegevens over 6-jarigen waarbij 
de factor waterfluoridering werd gecompen-
seerd (zie tekst). 
De regressielijn heeft betrekking op 29 waarne-
mingen (de met x aangegeven waarden zijn niet 
meegeteld.) 
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ken die beschikbaar waren voor een 
vergelijkende studie. De oorspronke-
lijke onderzoeksuitkomsten staan in 
de kolommen 7 en 8. In kolom 9 zijn de 
dmf-s-indices herleid tot gegevens 
over zes-jarigen. Zo nodig is ook de 
factor waterfluoridering gecompen-
seerd. In kolom 10 is het jaar vermeld 
waarin de onderzochte groep zes jaar 
werd. Afbeelding 3 geeft het verband 
aan tussen de (geschatte) dmf-s-waar-
den op zes jaar en het jaar waarin deze 
leeftijd werd bereikt. Gegevens uit 
Bunnik en Abcoude (typische foren-
sengemeenten en daardoor niet goed 
met andere gemeenten te vergelijken) 
zijn met een kruisje aangegeven even-
als het aantal dmf-s gevonden in Dren-
the, waar geen aselecte steekproef 
maar een groep deelnemers aan de 
jeugdtandverzorging werd onder-
zocht. Bij het berekenen van de regres-
sielijn zijn deze gegevens buiten be-
schouwing gelaten. De correlatiecoëf-
ficiënt tussen de dmf-s-index en het 
kalenderjaar bedraagt —0,88. 
De punten die de dmf-s-indices aange-
ven van Culemborgse kinderen onder-
zocht in 1968/69 en in 1980 liggen dicht 
bij de regressielijn. Daardoor zijn na-
dere gegevens over deze kinderen 
waarschijnlijk karakteristiek voor Ne-
derlandse kleuters in het algemeen. 
In afbeelding 4 worden frequentiever-
delingen weergegeven naar het aantal 
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centage kinderen met een gaaf melkge- 
bit (dmf-s = 0) en de afname van het (5: 
percentage met een slecht gebit (dmf-s a 
> 15) is opvallend. 	 P 
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5. Discussie en conclusies 

De ontwikkeling van de caries expe-
rience bij zes jarigen 
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Onderzoek 

blijkt dat de uitkomsten van epidemio-
logisch onderzoek in de laatste jaren 
aanzienlijk gunstiger zijn dan in de pe-
riode rond 1970. Ondanks een sprei-
ding van de dmf-s-indices, ook per ka-
lenderjaar bezien, valt er een duidelij-
ke trend tot daling van de caries expe-
rience te onderkennen. Het verschil in 
hoogte van de regressielijn in 1970 en 
1980 bedraagt ongeveer 55%. 

Voordat men uit het voorgaande de 
conclusie trekt dat de caries experien-
ce bij Nederlandse kleuters in de laat-
ste tien jaar sterk is afgenomen zal men 
moeten overwegen of er geen sprake 
kan zijn van een schijneffect, veroor-
zaakt door de methode waarop de ge-
gevens zijn verzameld en bewerkt of 
door de selectie van de bij het onder-
zoek betrokken kinderen. Een schijn-
effect kan zich voordoen indien er een 
relatie bestaat tussen het jaar van on-
derzoek en een of meer van de storen-
de variabelen die, zoals vermeld in het 
begin van dit artikel, de uitslag van 
epidemiologisch onderzoek mede be-
palen. 

I 
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Afb. 4. Procentuele frequentieverdeling naar 
het aantal dmf-s van 6-jarige kinderen uit Culem-
borg in 1968/69 en in 1980. 

pit- en fissuurvlakken 
proximale vlakken 
vrije gladde vlakken 

alle vlakken 

Voor elk van deze variabelen zal wor-
den nagegaan in hoeverre een relatie 
met de tijdsfactor en een invloed op de 
getoonde trend waarschijnlijk is. 
Tussen de leeftijd van de onderzochte 
kinderen en de periode van onderzoek 
bleek geen systematisch verband te 
bestaan. In de perioden 1965-1970, 
1971-1975 en 1976-1980 was de leeftijd 
van alle onderzochte groepen gemid-
deld steeds ongeveer 51/2 jaar. De me-
thode waarop de cariësindices van 
groepen vier- en vijf-jarigen naar die 
van zes jarigen werden omgerekend 
kan daardoor op zich geen 'schijn-
trend' hebben veroorzaakt. Wel kan 
het verloop van de cariëstoenamecur-
ven die bij de omrekening gebruikt zijn 
invloed hebben op het verschil dat men 
tussen de indices in 1970 en 1980 vindt. 
De mate waarin deze factor meespeelt 
is nagegaan door de schattingen van de 
dmf-s-indices opnieuw uit te voeren 
met behulp van andere (gefingeerde) 
cariëstoenamecurven (zie afbeelding 
5). In tegenstelling tot de uit het Tielse 
onderzoeksmateriaal ontwikkelde 
curven is in de gefingeerde curven de 
cariëstoename tussen 5 en 6 jaar laag 
bij hoge dmf-s-indices en hoog bij lage 
indices. 
De regressielijn, op basis van de op-
nieuw geschatte dmf-s-indices bere-
kend, daalt tussen 1970 en 1980 met 
52%, wat nauwelijks minder is dan de 
oorspronkelijke uitkomst. Het blijkt 
dus dat de gehanteerde schattingsme-
thode weinig invloed had op het eind-
resultaat. 

Indien in de loop der jaren de criteria 
die bij de cariësbeoordeling worden 
toegepast minder streng zouden zijn 
geworden zou daaruit de getoonde 
trend goed kunnen worden verklaard. 

De meeste langlopende onderzoekin-
gen zijn verricht door de TNO-werk-
groep en het onderzoeksteam van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Deze groepen maken gebruik van on-
derzoeksprotocollen waarin de beoor-
delingsnormen nauwkeurig zijn om-
schreven. Bovendien worden duplo-
beoordelingen uitgevoerd. Twee tand-
artsen onderzoeken daarbij een kind 
onafhankelijk van elkaar. Na het twee-
de onderzoek worden eventuele ver-
schillen herbeoordeeld en wordt zo 
nodig overleg gepleegd over de inter-
pretatie van het protocol. Door deze 
gang van zaken heeft men een redelijke 

dmf-s 

Afb. 5. Gefingeerde relatie tussen de leeftijd en 
de dmf-s-index bij groepen met een verschillen-
de caries experience (zie tekst). 

Tabel II. De toestand van de diverse gebitsvlakken bij zes jarigen in Culemborg onderzocht in 1968-
1969 en in 1980 

aantal dmf-s 
% kinderen niet 

dmf-s = 0 
1968-1969 1980 1968-1968 1980 

5,9 2,7 2,5 42,6 
9,2 3,6 3,8 41,0 
2,6 1,0 36,7 72,1 

17,7 7,2 0,6 29,5 
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garantie dat de beoordelingsnormen 
niet veranderen. De kans dat de ver-
schillen tussen 1970 en 1980 door een 
normverschuiving zijn veroorzaakt is 
daardoor vrijwel uit te sluiten. 
In de laatste jaren werd een aantal on-
derzoekingen uitgevoerd door de vak-
groep Preventieve Tandheelkunde 
van de rijksuniversiteit te Utrecht. De-
ze groep gaat bij haar onderzoek van 
dezelfde normen uit als de TNO-werk-
groep. 

De invloed van waterfluoridering op 
enkele onderzoeksuitkomsten uit de 
eerste helft van de beschreven periode 
is gecompenseerd door verdubbeling 
van de gevonden dmf-s-indices. In-
dien men zou aannemen dat het effect 
van waterfluoridering kleiner is dan 
50% en een andere omrekeningsfactor 
invoert, maakt dit voor het verloop 
van de regressielijn vrijwel niets uit. 
Dit komt door het feit dat het aantal 
waarnemingen in gefluorideerde stre-
ken relatief klein is. 

Een variabele met een duidelijk ver-
band tot het jaar van onderzoek betreft 
de wijze waarop de steekproef tot 
stand kwam. Bij onderzoeken vóór 
1970 was het gebruikelijk dat vrijwel 
alle kinderen die voor onderzoek in 
aanmerking kwamen daadwerkelijk 
werden onderzocht. In de laatste jaren 
bleef 20-30% van het geselecteerde 
aantal kinderen buiten het onderzoek 
doordat de ouders geen toestemming 
gaven. Dit hangt samen met de wijze 
waarop de ouders werden bena-

derd: vroeger deelde men de ouders 
mee dat het kind zou worden onder-
zocht tenzij men bezwaar maakte, nu 
worden kinderen alleen onderzocht in-
dien ouders positief op een verzoek om 
toestemming reageren. De indruk be-
staat dat vooral het onderzoek met 
róntgenfoto's meer en meer bezwaar 
oproept. 
In Noord-Oost Friesland is in 1976 een 
onderzoek ingesteld bij kinderen van 
weigerende ouders. Op basis van dit 
onderzoek werd toen geconcludeerd 
dat de dmf-s-index slechts 0,3 hoger 
zou zijn geweest indien voor de uitval-
--s wel toestemming zou zijn ver- 

Hoewel dit Friese onderzoek een indi-
catie geeft dat het effect van de steek- 
proefuitval vrijwel te verwaarlozen is, 
zekerheid daarover is er niet. Een aan-
merkelijke invloed op de uitslag kan 
men anderzijds ook niet verwachten: 
indien 25% van een steekproef uitvalt 
en de uitvallers zouden gemiddeld 50% 
meer dmf-s vertonen dan de deelne-
mers aan het onderzoek dan betekent 
dit dat het aantal dmf-s in de totale 
steekproef slechts 12,5% meer is dan 
men gemiddeld bij de deelnemers aan-
treft. 
In verband met de representativiteit 
van de onderzochte kleuters voor alle 
Nederlandse kleuters is behalve het 
sociaal milieu van de kinderen in enge-
re zin ook de woonplaats van het kind 
van belang. Onderzoeken waarbij (af-
gezien van de keuze der ouders) niet 
alle kinderen in een gemeente een 
evengrote kans hadden in de steek-
proef terecht te komen, zijn buiten be-
schouwing gelaten bij het berekenen 
van de regressielijn. Hetzelfde geldt 
voor onderzoekingen in forensenge-
meenten waar de hogere sociaal eco-
nomische milieus oververtegenwoor-
digd zijn. (Dergelijke gemeenten wer-
den alleen in de laatste jaren onder-
zocht.) Wat betreft de grootte van de 
gemeenten was er voldoende variatie: 
grote en kleine steden en plattelands-
gemeenten werden onderzocht. Bij de 
beoordeling van de regionale spreiding 
van de onderzoeken valt het op dat uit 
de drie zuidelijke provincies geen ge-
gevens beschikbaar zijn. 

Een vertekening van het gemiddelde 
beeld in Nederland kan ook zijn ont-
staan doordat de keuze van de ge-
meenten waar onderzoek plaatsvond 
niet a select was. Onderzoekingen 
werden veelal verricht naar aanleiding 
van geplande of reeds uitgevoerde 
T.G.V.O.-acties. Het daardoor moge-
lijk dat de onderzoeksgemeenten sa-
men een gunstige selectie vormen uit 
alle Nederlandse gemeenten. (Ook het 
opzetten van een T.G.V.O.-actie zou 
een teken kunnen zijn van een grotere 
gebitsbewustheid van, althans een 
deel van, de bevolking.) 
De mogelijkheid is niet uit te sluiten dat 
een onderzoek verricht in een aantal a- 

select gekozen Nederlandse gemeen-
ten een ongunstiger beeld geeft van de 
huidige toestand van het melkgebit bij 
zes jarigen dan nu uit de getoonde cij-
fers naar voren komt. 

Samenvattend kan worden gesteld dat 
de meeste hiervoor genoemde facto-
ren waarschijnlijk geen of slechts een 
geringe invloed hebben gehad op het 
verloop van de gemeten caries expe-
rience. Onzekerheid bestaat over de 
vraag of de kleuters die in de laatste 
jaren werden onderzocht voldoende 
representatief zijn voor de Nederland-
se kleuters in het algemeen. Misschien 
is de gebitssituatie bij kleuters in wer-
kelijkheid ongunstiger dan de meest 
recente onderzoekingen laten zien. 
Maar ook indien dit het geval zou zijn 
lijkt een algehele cariësdaling bij kleu-
ters in Nederland sinds 1970 toch wel 
zeer waarschijnlijk. De ontwikkeling 
in Nederland lijkt parallel te gaan aan 
die in de Scandinavische landen, Zwit-
serland en Engeland waar eveneens 
een verminderd vóórkomen van cariës 
bij de jeugd wordt gekonstateerd. 

Mogelijke oorzaken van een vermin-
derde caries experience 
Aannemend dat de veronderstelde 
vermindering van de caries experience 
reëel is, kan men zich afvragen door 
welke factoren deze verbetering werd 
veroorzaakt. 
Er is onderscheid te maken tussen 
enerzijds oorzakelijke factoren die 
rechtstreeks te maken hebben met het 
cariësproces in fysisch-chemische zin 
(zoals het suiker- en het fluoridege-
bruik) en anderzijds factoren in het 
sociaal milieu die het menselijk gedrag 
en daarmee ook het ontstaan van tand-
cariës bepalen. Hoewel in het kader 
van dit artikel vooral de laatstgenoem-
de factoren van belang zijn zullen ook 
de invloeden worden besproken die 
rechtstreeks het gebeuren in de mond 
betreffen omdat veranderingen daarin 
meestal zullen samenhangen met ver-
anderingen in het sociaal milieu. 
Het al of niet ontstaan van cariës is 
afhankelijk van de gebitselementen, 
het speeksel, de bacterieflora en de 
voeding. De eigenschappen van het 
speeksel (samenstelling en hoeveel- 
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heid) en de gebitselementen (vorm, 
stand en structuur) worden hoofdza-
kelijk door erfelijke factoren bepaald. 
Deze zullen in de besproken (relatief 
korte) periode niet gewijzigd zijn. Wel 
kan de weerstand van het glazuur zijn 
verhoogd door verschillende toepas-
singen van fluoride. 
Uit gegevens die door fabrikanten van 
fluoridetabletten zijn verstrekt, blijkt 
dat de verkoop van deze tabletten tus- 
sen 1965 en 1975 is vertienvoudigd, tot 
ongeveer 500 miljoen tabletten à 0.25 
mg F-  per jaar. Na 1975 is de omzet tof 
1981 constant gebleven. 
Indien wordt uitgegaan van een ge 
bruik door de jeugd tot twaalfjaar bete-
kent dit dat twaalf jaarklassen van on-
geveer 200.000 kinderen samen 500 
miljoen tabletten gebruiken. Per kind 
is dat gemiddeld 0,6 tablet per dag, dat 
is ongeveer 15% van de aanbevolen 
dosis. Op grond van enkele enquêtes 
kan men het aantal kinderen dat tablet-
ten krijgt op ongeveer 50% stellen. De-
ze kinderen krijgen dan blijkbaar 30% 
van de voorgeschreven dosis. 
Van alle verkochte tandpasta was in 
1975 15% gefluorideerd, in 1980 was 
dit 75%. Het verbruik van tandpasta in 
het algemeen steeg tussen 1975 en 1980 
met 10%. (Mededelingen van het Ne-
derlands Instituut voor Agrarisch 
Marktonderzoek.) 
Uit deze gegevens blijkt dat het fluori-
degebruik tussen 1970 en 1980 sterk is 
toegenomen. Wat het effect hiervan 
was op caries experience bij kleuters is 
echter onzeker. Het gebruik van fluo-
ridetabletten is in veel gevallen te inci-
denteel om veel effect te kunnen ver-
wachten. 
Fluoridetandpasta wordt voor kinde-
ren tot vier jaar afgeraden. De kinde-
ren van 5-6 jaar kunnen er, indien men 
zich aan dit advies houdt, daardoor 
maar 1-2 jaar van hebben geprofiteerd. 
Bovendien is het cariësremmend ef-
fect van fluoride in tandpasta beperkt 
(bij schoolkinderen 20-30% bij gecon-
troleerd gebruik). 
De fluorideapplicatie vormt geen on-
derdeel van het pakket preventieve 
voorzieningen voor petiters en kleu-
ters in het kader van het ziekenfonds. 
Deze behandeling wordt waarschijn-
lijk weinig toegepast bij kleuters en zal 

daardoor geen belangrijke invloed 
hebben gehad op de cariës experience 
van de onderzochte groepen. 
Alle genoemde fluoridetoepassingen 
samen zullen zeker enig effect hebben 
gehad op de gebitstoestand. Het lijkt 
echter onwaarschijnlijk dat de veron-
derstelde cariësreductie van 50% ge-
heel door het toegenomen gebruik van 
fluoriden is bepaald. 
Wat de voeding betreft zijn vooral de 
verschillende suikers (mono- en di-
sacchariden) van belang. Uit gegevens 
gepubliceerd door de Voedingsraad 
(1978) blijkt dat tussen 1965 en 1975 het 
verbruik van suikers per hoofd van de 
bevolking toenam van 170 tot 189 gram 
per dag. In de laatste jaren was er een 
lichte daling van het saccharosever-
bruik terwijl het aandeel van glucose in 
het totaal van aan voedingsmiddelen 
toegevoegde suikers steeg van 14% in 
1965 tot 26% in 1976. Deze cijfers heb-
ben betrekking op de gehele bevol-
king. Ook al wijzen de gegevens op een 
verhoogd suikergebruik in het alge-
meen toch is de mogelijkheid niet uit te 
sluiten dat het gebruik bij jonge kinde-
ren afnam sinds 1970. Een daling in 
deze groep zou door een verhoogd ge-
bruik door volwassenen immers ge-
compenseerd kunnen zijn. 
Wat de bacterieflora (hoeveelheid en 
samenstelling van de tandplaque) be-
treft zijn veranderingen mogelijk ten 
gevolge van een gewijzigde voeding en 
een verbeterde mondreiniging terwijl 
de processen in de plaque mede door 
fluoride beïnvloed kunnen zijn. Over 
veranderingen van de plaque als zoda-
nig zijn geen gegevens bekend. Gege-
vens over een mogelijk veranderde vi-
rulentie van bacteriën die met het ca-
riësproces samenhangen ontbreken 
eveneens. De indruk bestaat dat de 
reinheid van het gebit verbeterd is in de 
laatste jaren maar onderzoeksgege-
vens hierover zijn niet bekend. Het 
eerder vermelde toegenomen gebruik 
van tandpasta wijst in die richting. 
Als vierde factor bij het ontstaan van 
cariës wordt ook de tijd genoemd 
waarin schadelijke invloeden op de ge-
bitselementen kunnen inwerken. Aan-
genomen dat de doorbraaktijd van de 
gebitselementen niet is veranderd 
moet men hierbij vooral denken aan 

een gewijzigd snoeppatroon: een re-
ductie van het aantal snoepmomenten 
per dag (eventueel bij een gelijkblij-
vende totale suikerconsumptie). Over 
een dergelijke verandering zijn geen 
gegevens bekend. 
Samenvattend kan men de conclusie 
trekken dat alleen een toegenomen flu-
oridegebruik vaststaat. Daar deze fac-
tor alleen waarschijnlijk geen cariësre-
ductie van 50% bij kleuters kan veroor-
zaken moeten er andere factoren heb-
ben meegewerkt. Een verbeterde 
mondreiniging en een verlaagd of ver-
anderd suikergebruik zouden oorza-
ken kunnen zijn. Duidelijke aanwijzin-
gen daarvoor ontbreken echter. 

Beïnvloedingen vanuit het sociaal mi-
lieu. 
Over de factoren uit het sociale milieu 
die het ontstaan van cariës bij kinderen 
kunnen beïnvloeden is minder bekend 
dan over de hiervoor besproken che-
misch-fysische invloeden. Het gedrag 
van ouders lijkt de meest bepalende 
factor in dit verband. Aangenomen 
wordt dat de kennis en de attitude (de 
gevoelsmatige houding) van de be-
trokkenen nauw samenhangen met het 
gedrag ten aanzien van het gebit. 
In de drie eerdergenoemde gebieden 
met T.G. V.O.-projecten werd sociaal-
wetenschappelijk onderzoek verricht 
naar de kennis en het (beweerde) ge-
drag van ouders ten aanzien van ge-
bitsverzorging. 
In Tiel werden moeders van 0- en 2-
jarige kinderen geënquêteerd. Tussen 
1970 en 1974 steeg het aantal moeders 
dat aangaf zelf geen snoep aan haar 
kind te geven (Seydel, 1978). In N.O. 
Friesland enquêteerde men moeders 
van 0-12-jarige kinderen in 1973 en 
1976. Bij het tweede onderzoek bleek 
de kennis over tandverzorging duide-
lijk beter te zijn terwijl ook het (be-
weerde) gedrag wat gunstiger was (De-
kens en Wijbenga, 1977). Uit onder-
zoeken in Den Haag blijkt dat er bij 
moeders van 3-5-jarige kinderen 
steeds meer een discrepantie optrad 
tussen de kennis en het (beweerde) 
gedrag ten aanzien van het snoepen. 
Terwijl de kennis over de schadelijk-
heid van zoetigheid toenam tussen 
1969 en 1978 bleef het aantal moeders 
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dat zelf snoep gaf of het kind geld gaf 
voor snoep vrijwel gelijk. Wel kon een 
sterke toename van het fluoridege-
bruik worden geconstateerd (Veld-
kamp, 1978). 

Geconcludeerd kan worden dat in de 
projectgebieden de kennis van ouders 
over het ontstaan van tandbederf is 
toegenomen. Wat het (beweerde) ge-
drag betreft zijn de onderzoeksuit-
komsten minder duidelijk: het fluori-
degebruik nam zeker toe, het gedrag 
ten aanzien van het snoepen is waar-
schijnlijk veel minder veranderd. 
Voor Nederland als geheel kan alleen 
het toegenomen fluoridegebruik als 
vaststaand worden aangenomen. 

T.G.V.O. is een van de factoren die 
invloed zou kunnen hebben op het ge-
drag. Andere factoren zijn ondermeer: 
— de beschikbaarheid van cariogene 

en niet-cariogene produkten, van 
middelen waarmee men cariës kan 
voorkomen en de reclame voor een 
en ander; 
de beschikbaarheid van voorzie-
ningen zoals tandartsenhulp; 

— sociale controle en dwang (een 
snoepverbod op scholen bijvoor-
beeld); 

— normen en waarden betreffende de 
gezondheid in het algemeen (zoals 
de mate waarin men zich verant-
woordelijk voelt voor de eigen ge-
zondheid); 

— sociaal-economische en culturele 
factoren. 

De veronderstelde afname van de ca-
riësfrequentie bij kleuters kan aan 
meerdere van de hiervoor vermelde 
invloeden worden toegeschreven. 
Waarschijnlijk gaat het om een combi-
natie van begunstigende factoren. De 
T.G.V.O.-activiteiten namen in om-
vang toe. Fluoridetandpasta en -ta-
bletten kwamen op ruime schaal be-
schikbaar (ziekenfondsverzekerden 
konden vanaf 1974 deze tabletten zon-
der bijbetaling verkrijgen). Het aantal 
tandartsen nam toe. Uit de toegeno-
men belangstelling voor zelfzorg zou 
men kunnen afleiden dat de waarde die 
men aan de gezondheid en de gezond-
heidszorg toekent aan het veranderen 

is. De welvaart nam toe, de gezinnen 
werden kleiner en het gemiddelde op-
leidingsniveau van jong-volwassenen 
steeg (C. B .S . , 1980). 
Het zal duidelijk zijn dat de veronder-
stelde cariësvermindering bij kleuters 
niet zonder meer uitsluitend aan de 
toegenomen T. G . V . 0. -activiteiten 
kan worden toegeschreven. 

6. Het effekt van T.G.V.O. en van 
T.G. V.O.-projecten 

Methode van onderzoek 
Teneinde nader inzicht te verkrijgen in 
het effect van T.G.V.°. is getracht een 
vergelijking te trekken tussen de ca-
riësontwikkeling van 1968 tot 1980 in 
gemeenten waar T.G.V.O.-projecten 
werden uitgevoerd en in controlege-
meenten waar voorzover bekend op 
het moment van onderzoek nog geen 
sprake was van georganiseerde 
T.G.V.O. Daarbij is aangenomen dat 
de overige factoren die vanuit het so-
ciaal milieu invloed kunnen hebben op 
het gedrag van ouders en kinderen en 
daarmee op de cariësfrequentie niet 
verschilden in de beide groepen ge-
meenten. 

Resultaten 
In tabel I zijn de dmf-s-waarden van de 
tien gemeenten die samen als controle 
dienden met een ster aangegeven. Het 
onderzoek in deze gemeenten was in 
een aantal gevallen bedoeld als 0-me-
ting voor een geplande T.G.V.O. -ac-
tie. In een controlegemeente (Culem-
borg) is tweemaal onderzoek ver-
richt. In de drie T.G.V.O.-gemeenten 
(Den Haag, Tiel en Noord-Oost Fries-
land) zijn in totaal tien onderzoekingen 
gedaan, verspreid over de achtereen-
volgende jaren. In Tiel werden bij elk 
onderzoek twee leeftijdscategorieën 
kleuters onderzocht. Om te voorko-
men dat dit project in het eindresultaat 
zwaarder zou mee wegen dan de twee 
andere werden de gegevens over deze 
twee categorieën steeds tot een gege-
ven samengevoegd. 
In afbeelding 6 worden de dmf-s-waar-
den uit de T.G. V.0.- en de controlege-
meenten weergegeven en de regressie-
lijnen die uit deze waarden werden be-
rekend. Het blijkt dat de helling van de 

twee lijnen vrijwel gelijk is, de caries 
experience nam in de beide groepen 
gemeenten blijkbaar in dezelfde mate 
af. 

Discussie 
Bij de beoordeling van afbeelding 6 
moet men zich realiseren dat ook in de 
gemeenten die samen als controle-
groep fungeerden voorlichting is gege-
ven. Behalve de voorlichting die de 
bevolking via de massamedia ontving 
werd er ook binnen de gemeenten wel 
voorgelicht, bijvoorbeeld in de consul-
tatiebureaus van de kruisverenigin-
gen. Het verschil met de projectge-
meenten bestond hierin dat de 
T. G. V.O. niet vanuit een centraal punt 
systematisch werd georganiseerd en 
gestimuleerd. 

Er zijn verschillende hypothesen te 
bedenken ter verklaring van het ge-
toonde feit dat de caries experience in 
en buiten de projectgebieden in dezelf-
de mate daalde: 
1. met de meer planmatige aanpak van 

de T.G.V.O. in de projectgebieden 
werd niet het beoogde doel bereikt 
dat meer of beter werd voorgelicht 
dan zonder deze aanpak het geval 
zou zijn geweest; 

2. de aanpak in de T.G.V.0.-gemeen-
ten werkte zodanig inspirerend op 
de overige gemeenten dat ook daar 
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Afb. 6. Het verloop van de caries experience bij 
zes jarigen in plaatsen met een T.G.V.O.-pro-
ject (Den Haag, Tiel en N.O.-Friesland) en in 
plaatsen zonder een dergelijk project. 
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de voorlichting werd geïntensi-
veerd; 

3. de T.G.V.O. via de massamedia 
heeft in vergelijking tot de op lokaal 
niveau verstrekte voorlichting een 
overheersende invloed; 

4. de T.G.V.O. heeft in het algemeen, 
in vergelijking tot alle andere facto-
ren die vanuit het sociaal milieu het 
gedrag van ouders en kinderen be-
palen vrijwel geen meetbaar effect. 

Ad 1. Deze verklaring zou eventueel 
kunnen opgaan bij die projecten waar 
het de bedoeling was dat vrijwel alle 
voorlichting door intermediairen werd 
gegeven zoals in Den Haag. In Tiel en 
in Noord-Oost Friesland, waar een 
deel van de T.G. V .0. door de directe 
medewerkers aan het project werd 
verzorgd is de voorlichting zeker in 
kwantitatieve zin aanzienlijk toegeno-
men. In Tiel besteedden de medewer-
kers aan het Projekt Kindertandver-
zorging gemiddeld per kind per jaar 25 
minuten aan de voorlichting tussen 
1972 en 1980. De eerste verklaring is 
daarom waarschijnlijk in het algemeen 
niet juist. 

Ad 2. Voor deze verklaring zijn ver-
schillende argumenten aan te voeren. 
Onder meer via landelijke organisaties 
als 'Het Ivoren Kruis' werden 
ideeën en ervaringen van voorlichters 
uit de T.G. V .0.-gemeenten overge-
bracht op andere (potentiële) voorlich-
ters. Velen gingen zich in de projectge-
meenten op de hoogte stellen, ook 
journalisten die verkregen inzichten 
verder verspreidden via massamedia. 
Voorlichtingsmaterialen die voor het 
Haagse project werden ontwikkeld 
zijn ook elders gebruikt. 
Dat er mogelijk sprake is van een uit-
stralingseffect werd ook in Zwitser-
land opgemerkt. Steiner en Marthaler 
(1980) constateerden niet alleen een 
afname van de cariësfrequentie in 
plaatsen waar preventieprogramma' s 
werden uitgevoerd maar eveneens in 
nabijgelegen gemeenten, terwijl in ge-
isoleerde gebieden de cariësfrequentie 
hoog bleef. 

Ad 3. Deze verklaring kan alleen op-
gaan indien er via massamedia relatief 

veel voorlichting wordt gegeven en in-
dien deze voorlichting invloed heeft op 
het gedrag. De voorlichting via massa-
media is sterk toegenomen in de be-
sproken periode. De discussie in de 
pers over het al of niet invoeren van 
drinkwaterfluoridering zal aan de toe-
genomen aandacht voor tandverzor-
ging zeker hebben bijgedragen. Men 
kan de toegenomen publiciteit als een 
oorzaak en als een gevolg zien van een 
gestegen belangstelling voor het gebit. 
Aangenomen wordt dat via massame-
dia vooral kennis kan worden overge-
bracht. In hoeverre op langere termijn 
ook de attitude en het gedrag beïn-
vloed kunnen worden is nog onvol-
doende onderzocht (De Haes, 1978). 
De mogelijkheid dat massamedia ni-
vellerend hebben gewerkt op even-
tueel primair bestaande verschillen 
tussen gebieden met en zonder 
T.G.V.O. is zeker niet uit te sluiten. 

Ad 4. De veronderstelling dat de in-
vloed van (lokale) T.G.V.O. op zich 
gering is te midden van andere milieu-
invloeden vindt ondersteuning in een 
experiment van Van Erp en Meyer 
Jansen (1966) die geen verschil vonden 
in de caries experience van kleuters 
die wel en niet in een centrum voor 
kindertandverzorging preventief en 
curatief waren begeleid. Een kortdu-
rende voorlichtingscampagne in Ede 
uitgevoerd in 1969, leverde wat betreft 
het gedrag ten aanzien van het gebit 
(gemeten aan de mondhygiëne) vrijwel 
geen positieve resultaten op (andere 
gemeenten dienden hierbij als contro-
le) (Backer Dirks, 1976). Plasschaert 
(1972) vond geen effect van een 'moti-
verende en informatieve beïnvloe-
ding' door een voorlichtster op het ont-
staan van cariës bij lagere-school-kin-
deren in Nijmegen. Een verschil tus-
sen deze drie experimenten en de later 
uitgevoerde T. G. V.0.-projecten is de 
ruimere opzet van de projecten (door 
de inschakeling van intermediairen) en 
de langere tijdsduur. 

In zijn literatuuroverzicht betreffende 
de effecten van G.V.O. noemt De 
Haes (1978) onder meer de volgende 
voorwaarden voor een effectieve 
G.V.O.: beïnvloeding gedurende een 

lange termijn, integratie van voorlich-
tingsactiviteiten met structurele on-
dersteunende maatregelen en voorzie-
ningen, een gebruik van meerdere 
voorlichtings methoden (o.a. combi-
natie van persoonlijke benaderingen 
en een benadering via massamedia). 
Indien aan deze voorwaarden voldaan 
moet zijn om effect te bereiken is het 
begrijpelijk dat de onder punt 4 ge-
noemde acties weinig positieve resul-
taten te zien gaven. Meestal werd 
slechts van enkele voorlichtingsme-
thoden gebruik gemaakt. Alleen door 
Van Erp werd een structurele maatre-
gel genomen (de oprichting van een 
centrum voor kindertandverzorging). 
Het project Ede duurde slechts kort. 
Voor de Nederlandse situatie houdt de 
bovenstaande visie in dat de (veron-
derstelde) vermindering van de caries 
experience bij kleuters niet een simpel 
gevolg is van de T.G.V.O. als zodanig 
en ook niet van structurele veranderin-
gen en voorzieningen (zoals het be-
schikbaar komen van fluoridetandpas-
ta) als zelfstandig werkzame factoren. 
De combinatie van T.G.V.O. (zowel 
via massamedia als de persoonlijk ge-
richte T.G.V.O.), met de structurele 
veranderingen samen en de wisselwer-
king ertussen zullen in deze gedach-
tengang de verbetering van de gebits-
toestand hebben bewerkstelligd. 

Een voorlopige versie van dit artikel is in ruime 
kring besproken. Bij de samenstelling van de 
definitieve vorm kon daardoor gebruik worden 
gemaakt van ideeën, suggesties en opmerkingen 
van velen. 
Belangrijke adviseurs waren: Drs. F. M. Ak-
veld, Prof. Dr. 0. Backer Dirks, Dr. A. Groene-
veld, Dr. W. F. M. de Haes, Mevr. W. L. ten 
Hoopen, Prof. Dr. B. Houwink, Prof. Dr. G. J. 
Leppink, J. C. Meijer en Mevr. Dr. M. M. West-
maas-Jes. 
Ik bedank hen en alle niet genoemde raadgevers 
voor hun bijdrage. 

Summary: 

Title: The effect of dental health education pro-
jects, an evaluation of epidemiological caries 
surveys on pre-school children performed be-
tween 1965 and 1980 in the Netherlands. 
About ten years ago three long term projects 
were started in the Netherlands with the aim to 
detect the effect of dental health education on 
the caries experience of children. Epidemiologi-
cal data revealed that in the municipalities con-
cerned, the dmf-s scores became much lower 
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and the percentage of caries free children was 
remarkably increased (Truin e.a. 1980, Werk-
groep Tand- en Mondziekten TNO, 1980, Kals-
beek and Kwant, 1978). As no control groups 
(children in municipalities without a dental 
health education project) were involved in the 
studies no conclusion could be drawn about the 
real effect of health education. 

For this study epidemiological data concerning 
pre-school children examined between 1965 and 
1980 were gathered (table 1). Selectedwere stu-
dies in which bitewing X-ray photos were used 
and dmf-s indices were published. With the aid 
of dmf-s-age-increase curves (fig. 1) all the data 
were converted to data for six years old children. 
If the data were gathered in towns with water 
fluoridation the dmf-s indices were doubled to 
make them comparable with indices in non-fluo-
ridated regions. 
In figure 3 the adapted data were related to the 
year the survey was performed. 
In the discussion the most important objection 
against the conclusion that the caries experience 
reduced remarkably is that the regions where 
caries surveys were performed did not form an a-
select sample of all Dutch regions. (Much sur-
veys were executed to evaluate a planned pre-
ventive campaign). Nevertheless a general ca-
ries reduction was considered very probable. 
In figure 6 the caries data from the three long 
term health education projects were compared 
with data gathered in regions without such pro-
jects at the moment the caries survey was perfor-
med. 
Although no difference can be demonstrated the 
conclusion that the dental health education had 
no effect cannot be drawn. Intensive contacts 
promote a caries preventive attitude of health 
workers which is spread form the projects regi-
ons to other places. Information about caries 
preventive measures in mass media can be also a 
levelling factor. 
To explain the caries reduction it was supposed 
that there was a close interaction between the 
various health education measures (both perso-
nal directed and through mass media) and struc-
tural changes (the increased availability of fluo-
ride tooth pastel and tablets and the increasing 
number of dentists in the Netherlands). 
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